P.a. Witte Singel 54
2311 BL Leiden

Den Haag, woensdag 19 november 2014.
Embargo tot woensdag 19 november 2014 14.00 u.
Toespraak van Wim ter Keurs namens het Bewonersgroepenoverleg RijnlandRoute voorafgaand aan de vergadering van de
Statencommissie Verkeer en Milieu op woensdag 19 november 2014 in de Landschapszaal van het provinciehuis bij de aanbieding
van een paar opgezette weidevogels aan de voorzitter van de commissie, Henk de Vree

Mijnheer de voorzitter!
Wij willen via u alle commissie- en Statenleden wijsheid toewensen bij uw beraadslagingen en uw beslissing over het
inpassingsplan voor de RijnlandRoute. U kent onze inzet en onze argumenten; die ga ik hier dan ook niet herhalen!
Wij hopen, dat u bewijst dat wij het helemaal mis hebben als we zouden denken dat Provinciale Staten zichzelf
inmiddels gevangen hebben in een proces, waaruit ze niet meer terug kunnen en waarin argumenten er niet meer toe
doen. Wij hopen, dat u gezamenlijk bewijst dat argumenten er nog steeds wèl toe doen.
Wij gaan ervan uit, dat u zich er bij uw beslissing van bewust bent dat er nauwelijks maatschappelijk draagvlak is voor
de aanleg van de RijnlandRoute. Zoals ook bleek uit de petitie die zojuist ontvangen heeft, hebben vele duizenden
mensen grote moeite met de RijnlandRouteplannen.
U blijkt zich overigens terdege bewust van dat beperkte draagvlak, want hoewel het nu om ‘de finale beslissing’ gaat,
blijft u nog steeds moties indienen om de inpassing van de weg op allerlei plekken te ‘verbeteren’, d.w.z. minder slecht
te maken.
Wij gaan er ook vanuit, dat u zichzelf niet in slaap wilt sussen door de steun van ‘het’ bedrijfsleven. Ten eerste bewees
de hoorzitting, dat nogal wat bedrijven ernstige last van de RijnlandRoute zullen ondervinden. En ten tweede vragen
lang niet alle bedrijven in de regio om nieuw asfalt.
Die - moderne - bedrijven zijn juist bezig met een programma, dat is gericht op duurzaamheid en dat juist is bedoeld om de
groei van het wegvervoer te stoppen. Heineken is één van de koplopers van dat programma en heeft dan ook niet
meegedaan aan de lobby van ‘het’ bedrijfsleven voor de RijnlandRoute.

Ik wil hier nog een aantal andere belanghebbenden in beeld brengen die helemaal geen verweer hebben tegen de
RijnlandRouteplannen, maar daar wel zeer veel schade zouden ondervinden: de weidevogels. Zoals u weet, doorkruist
de RijnlandRoute een aantal weidevogelrijke gebieden en concrete plannen om de schade te beperken of goed te maken
zijn er nog niet.
Voor veel mensen, ook voor de bewoners van de Stevenshof, is dat één van de grote bezwaren van de nieuwe
verbinding tussen de A4 en de A44: een extreem dure weg die de problemen niet oplost, maar wel ónze natuur en óns
landschap onherstelbaar kapotmaakt. Zij ervaren aan den lijve, dat Lucebert gelijk had: ‘alles van waarde is weerloos’.
Mag ik u daarom deze Kievit en dit Scholeksterkuiken in bruikleen geven en u vragen hen – als belanghebbenden - de
vergadering van uw commissie te laten bijwonen? Daarna moeten ze weer terug, want hun leefgebieden zijn nog intact
en wij zullen er alles aan doen dat zo te houden. We hopen de provincie daarbij z.s.m. als bondgenoot te mogen
verwelkomen!
Dank voor uw aandacht!

De 28 deelnemers aan het Bewonersgroepenoverleg (in willekeurige volorde): Stichting Buurtschap Zuidwijkse Polder,
Bewonersvereniging Feministenbuurt Voorschoten, Wijkvereniging Wijkraad Stevenshof, Initiatief Burgernotitie
RijnlandRoute, Bewonersvereniging ZuiderZeehelden, Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland,
Bewonersvereniging Het Wedde, STICHTING GROTE POLDER GROENe hart, Platform Duurzaam Voorschoten,
Fietsersbond Voorschoten, Buurtvereniging St. Nicolaaspark en omgeving, Bewonersvereniging Park Allemansgeest,
Stichting Tijd voor Groen/SnelwegofGroenweg, Vereniging tot behoud van Oud, Groen en Leefbaar Voorschoten, Stichting
Horst en Weide, Agrarische Natuurvereniging Santvoorde, Bewonersvereniging Charlotte Köhlerpad e.o., Stichting tot
Behoud van CultuurHistorische Buitenplaatsen, Milieudefensie Voorschoten, Milieudefensie Leiden, Vereniging Vrienden
Oostvlietpolder, Bewonersvereniging Boschgeest, Voetbal- en atletiekvereniging Voorschoten 97, Voorschotense Golfclub,
Honk- en Softbalvereniging "Adegeest", Volkstuindersvereniging Voorschoten, Bewonersvereniging Stevenshof Vlek 17,
Belangenvereniging Krimwijk,
Noot voor de redactie:

De tekst van de toespraak telt 459 woorden.

Nadere informatie is te verkrijgen bij Wim ter Keurs, voorzitter van het Bewonersgroepenoverleg RijnlandRoute, E
voorzitter@behoudrijnland.nl; T 071-5613043.

